
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΩΗ

Τα τ�σσερα κε	µενα π�υ περιλαµ��ν�νται στην εν�τητα αυτ� ���υν ως κεντρικ� θ�µα τ�υς
τη σ��ση τ�υ ανθρ�π�υ µε τη θρησκε	α. Με τ�ν �ρ� θρησκε	α ενν���µε τ�σ� τη θρησκευτι-
κ� π	στη ως αν�γκη τ�υ ανθρ�π�υ να πιστε�ει στην �παρ�η εν�ς αν�τερ�υ �ντ�ς, �σ� και
τ� θεσµ� της θρησκε	ας (εκκλησ	α και θρησκευτικ� �ω�), � �π�	�ς σε µεγ�λ� �αθµ� δια-
µ�ρ!�νει την ηθικ� στ�ση και πρ�σδι�ρ	�ει την κ�ινωνικ� συµπερι!�ρ� των ανθρ�πων. Τα
κε	µενα π�υ θα δια��σετε θα σας ��ηθ�σ�υν να αντιλη!θε	τε �τι �ι τρ�π�ι µε τ�υς �π�	�υς
τ� θρησκευτικ� �	ωµα και η π	στη εκ!ρ���νται στη λ�γ�τε�ν	α π�ικ	λλ�υν π�λ�, ωστ�σ� η
αν�γκη τ�υ ανθρ�π�υ να εκ!ρ�σει τη θρησκευτικ�τητα και να ανα�ητ�σει �να στ�ριγµα
στα εναγ�νια ερωτ�µατα της �παρ��ς τ�υ ε	ναι δια�ρ�νικ�. ∆ια����ντας επ	σης τα κε	µε-
να, 	σως σκε!τε	τε �τι, παρ� τις δια!�ρ�ς π�υ υπ�ρ��υν � τις συγκρ��σεις π�υ σηµει�ν�-
νται κατ� καιρ��ς αν�µεσα στα δι�!�ρα θρησκε�µατα, �λες �ι θρησκε	ες απ��λ�π�υν στην
αλ�θεια, στην ευτυ�	α και στην αρµ�νικ� συµ�	ωση των ανθρ�πων.

Μ�ρι�ς Σπηλι�π�υλ�ς, Βυ�αντιν� 
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∫.¶. ∫∞µ∞º∏™

™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·

Τ� π�	ηµα γρ�!τηκε τ� 1912 και ανα!�ρεται στην ελλην�ρθ�δ��η εκκλησιαστικ� τελετ�υρ-

γ	α, η σ��αρ�τητα και η λαµπρ�τητα της �π�	ας θυµ	��υν στ�ν Αλε�ανδριν� π�ιητ� την �νδ�-

�η επ��� τ�υ Βυ�αντ	�υ.

∆ην εκκλησ�αν αγαπ� – τα ε�απτ�ρυγ� της,

τ’ ασ�µια των σκευ�ν, τα κηρ"π�γι� της,

τα #�τα, τες εικ$νες της, τ"ν �µ%ων� της.

Εκε� σαν µπω, µες σ’ εκκλησ�α των Γραικ�ν'

µε των θυµιαµ�των της τες ευωδ�ες,

µες τες λειτ"υργικ�ς #ων�ς* και συµ#ων�ες,*

τες µεγαλ"πρεπε�ς των ιερ�ων παρ"υσ�ες

και κ�θε των κιν�σεως τ"ν σ"%αρ$ ρυθµ$ –

λαµπρ$τατ"ι µες στων αµ#�ων τ"ν στ"λισµ$ –

" ν"υς µ"υ πηα�νει* σε τιµ�ς µεγ�λες της #υλ�ς µας,

στ"ν �νδ"�$ µας Βυ+αντινισµ$.*

* λειτ�υργικ
ς �ων
ς: εκκλησιαστικ�ς ψαλµωδ�ες * συµ�ων�ες: ψαλµωδ�ες απ$ π"λλ"/ς ψ�λτες * πηα�-
νει: πηγα�νει (ιδιωµατικ$ς τ/π"ς) * Βυ�αντινισµ�ς: ακµ� και λαµπρ$τητα τ"υ Βυ+αντ�"υ

Κ.Π. Κα%�#ης, Π�ι�µατα, τ$µ. 1, 4καρ"ς
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∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

∆È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·; °È·Ù› ·Ó·Î·ÏÂ› ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ;

¶ÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙË˜ ÌÂÁ·-
ÏÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

¶ÔÈÂ˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ È‰ÈÔÙ˘›Â˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ· Î·È Ò˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È;33

22
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Γι�ργ�ς Σικελι�της, Μετ�ωρα, µ�ν� Βαρλα�µ
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°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

∆’ ¿ÛÚÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ

Τ� π�	ηµα αν�κει στη συλλ�γ� ∆εκα"9τ� λιαν"τρ�γ"υδα της πικρ�ς πατρ�δας (1973). &�ει

θ�µα τ�υ �να απ� τα !ωτειν� �σπρα �ωκλ�σια π�υ, διασπαρµ�να σε �λη την ελληνικ� �παι-

θρ�, δ	ν�υν µια λιτ�, �ργανικ� ενταγµ�νη στ� !υσικ� περι��λλ�ν, εικ�να της ανθρ�πινης θρη-

σκευτικ�τητας και τ�υ λαϊκ�� πανηγυρι��.

∆’ �σπρ" �ωκλ�σι στην πλαγι�, κατ�γναντα* στ"ν �λι",

πυρ"%"λε� µε τ" παλι$, στεν$ παρ�θυρ$ τ"υ,

Και την καµπ�να τ"υ αψηλ�, στ"ν πλ�ταν" δεµ�νη,

τηνε κ"υρντ�+ει "λ"νυ9τ�ς για τ"υ Αϊ-Λα"/ τη σκ$λη.*

* κατ�γναντα: ακρι%�ς απ�ναντι * σκ�λη: ηµ�ρα γι"ρτ�ς, αργ�ας και �εκ"/ρασης

Κωνσταντ�ν�ς Μαλ�ας, Παντ�νασσα Ν���υ

Γ. Ρ�τσ"ς, ∆εκα��τ� λιαν�τρ�γ�υδα 
της πικρ�ς πατρ	δας, Κ�δρ"ς
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∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË.

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, «˘ÚÔ‚ÔÏÂ›» Î·È
«ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÈ»;

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË Î·È ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘. ¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ô Î¿ıÂ ÔÈËÙ‹˜;

◆ Œ¯ÂÙÂ ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ·Á›Ô˘ ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÂ fiÏË ‹ ¤Ó· ÍˆÎÏ‹ÛÈ; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡, ÙË Ï·˚Î‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË
Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. ¶ÔÈ· ÂÚ›ÛÙ·ÛË Û·˜ Û˘ÁÎÈÓÂ›
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

◆ µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ‹ ÙˆÓ ÍˆÎÏËÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ¶ÔÈÔÈ ¿ÁÈÔÈ ‹
Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙÈÌÒÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›; 

◆ ∞Ó Ë ıÚËÛÎÂ›· Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹, Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·
ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ Û·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜.

¢ I A £ E M A T I K ∂ ™  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∂ ™
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Λεπτ�µ�ρεια απ� τ� �υλ�γλυπτ� �ρωµατιστ� τ�µπλ� 
τ�υ Να�� της Υψ�σεως τ�υ Σταυρ�� στην Ανεµ��τσα Πηλ��υ
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∫¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

Η παρακ�τω επιστ�λ� τ�υ Γρηγ�ρι�υ /εν�π�υλ�υ γρ�!τηκε τα 0ριστ��γεννα τ�υ 1925

και απευθυν�ταν στ�υς µικρ��ς αναγν�στες της ∆ι�πλασης των πα�δων, περι�δικ�� π�υ διε�-

θυνε µε επιτυ�	α για 50 �ρ�νια (1896-1944, 1946-1948). O 7ακυνθιν�ς λ�γ�τ��νης και θεατρι-

κ�ς συγγρα!�ας αναπ�λε	, µε ν�σταλγ	α αλλ� και �ι��µ�ρ, τα παιδικ� τ�υ �ρ�νια και την

�ικ�γενειακ� ατµ�σ!αιρα των 0ριστ�υγ�ννων, σε συνδυασµ� µε τα �θιµα και τις παραδ�σια-

κ�ς συν�θειες τ�υ τ�π�υ τ�υ.

Αθ�να, 26 ∆εκεµ%ρ�"υ 1925

∞γαπητ"� µ"υ,

Eναν καιρ$ στη +ω� µ"υ, τα Fριστ"/γεννα τα γι$ρτα+α… την Πρωτ"9ρ"νι�. Π�ς;

Ακ"λ"υθ"/σα καν�να δικ$ µ"υ καλαντ�ρι*, � ε�9α πρ"σηλυτισθε� σε καµι� α�ρεση;…

Τ�π"τ’ απ’ αυτ�. Μ$ν" π"υ τ"ν καιρ$ εκε�ν", νι$#ερτ"ς στην Αθ�να, #"ιτητ"/δι, σ9ε-

δ$ν παιδ�, δεν µπ"ρ"/σα να καταλ�%ω Fριστ"/γεννα 9ωρ�ς… κ"υλ"/ρα.

Στη 
�κυθ", %λ�πετε, $π"υ ε�9α µεγαλ�σει, την παραµ"ν� των Fριστ"υγ�ννων τ"

%ρ�δυ, κ$%"υν µε π"µπ�* κ�π"ια κ"υλ"/ρα. Αντιστ"ι9ε� µε τη %ασιλ$πιτα π"υ

κ$%"υν εδ� την Πρωτ"9ρ"νι� –κ"µµ�τι "ν"µαστικ$ για τ"ν καθ�να, #λ"υρ� για τ"ν

τυ9ερ$, και καθε��ς, –αλλ� δε µ"ι�+ει και καθ$λ"υ. Lλλη π�στα, �λλη +/µη, �λλη

$ψη, �λλη γε/ση, �λλη µυρωδι�. Φανταστε�τε �να ωρα�" ψωµ� σιµιγδαλ�νι", πιασµ�-

ν" µε λ�δι, %αµµ�ν" κ�τριν" µε +α#"υρ�να,* σπαρµ�ν" µ�σα µε στα#�δες �σπρες και

µα/ρες, µε κ"υκ"υν�ρια, π"ρτ"καλ$#λ"υδες κι �να σωρ$ µπα9αρικ�, και µε µια

κρ"/στα $λ" σ"υσ�µι και πυκν� #υτεµ�να καρ/δια, κ�π"τε µ�λιστα και πασπαλι-

σµ�νη µε ψιλ� +�9αρη 9ρωµατιστ�. Αυτ� ε�ναι η +ακυθιν� κ"υλ"/ρα. Π�ς να κατα-

λ�%αινα Fριστ"/γεννα 9ωρ�ς τ" «κ"µµ�τι µ"υ» απ’ αυτ�ν; Και π"/ να ’%ρισκα  τ�τ"ι"

πρ�µα εδ�, στ" %ραδιν$ τραπ�+ι της παραµ"ν�ς;

– Fριστ"/γεννα α/ρι", µ"υ ’λεγαν. Και τ"υ 9ρ$ν"υ!

– Π"/ ε�ναι τα; Απαντ"/σα. ∆εν τα %λ�πω!…

Και δεν τα ’%λεπα πραγµατικ�ς. Q, να πω καλ/τερα, τα ’%λεπα, αλλ� µε τη #αντα-

σ�α µ"υ, µακριν�, αµυδρ�, ν"σταλγικ�, λυπηµ�να – τα ’%λεπα εκε� κ�τω, στην πατρ�-

δα, στ" πατρικ$ µ"υ σπ�τι, στ" 9ριστ"υγεννι�τικ" τραπ�+ι µε την κ"υλ"/ρα στη µ�ση,

* καλαντ�ρι: ηµερ"λ$γι" * π�µπ�: τελετ� * �α��υρ�να: +α#"ρ�, κρ$κ"ς, ε�δ"ς #υτ"/ π"υ καλλιεργε�ται

για τις 9ρωστικ�ς και #αρµακευτικ�ς τ"υ ιδι$τητες
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µε τ"υς δικ"/ς µ"υ "λ$γυρα και –αλ�µ"ν"!– µε τη θ�ση µ"υ σε µιαν �κρη αδειαν�…

Qταν γι"ρτ� αυτ� για µ�να; Αν δεν �κλαψαν τα µ�τια µ"υ, �κλαψε $µως η ψυ9� µ"υ,

– ψυ9� παιδι"/ π"υ για πρ�τη #"ρ� �ενιτε/εται…

Συν�%αινε $µως να %γ�+"υν εκε� και τ" δικ$ µ"υ τ" κ"µµ�τι, –ε, #υσικ�, τι κι αν

�λειπα; ∆εν ε�9α κι$λα πεθ�νει!– και, µα+� µ’ �να 9ριστ$ψωµ" κι �να τενεκεδ�νι" κ"υτ�

µαντ"λ�τ", να µ"υ τ" στ�λν"υν εδ� µε καν�να επι%�τη � µε τ" τα9υδρ"µε�". Αλλ�

αργ"/σε. ∆εν ε�9ε ε#ευρεθε�, %λ�πετε, "/τε ε#ευρ�θηκε ακ$µα και καν�νας τηλ�γρα-

#"ς για δ�µατα. (Α9, κι αυτ$ς " Eδισσ"ν! Τι κ�νει;…) Και τ" δ�µα �#τανε µ$λις την

παραµ"ν� της Πρωτ"9ρ"νι�ς. Eτσι, µε τ" κ"µµ�τι εκε�ν" της κ"υλ"/ρας, π"υ τ"

λ�%αινα και τ" ’τρωγα µε τ$ση 9αρ�, µε τ$ση συγκ�νηση, µε τ$ση αγ�πη, �κανα κι εγ�

τα Fριστ"/γενν� µ"υ πρωτ"9ρ"νι�τικα.

Αυτ$ %�στα�ε κ�µπ"σα 9ρ$νια. Ε�ναι αλ�θεια $τι και στην Αθ�να, αργ$τερα, γνω-

ρ�στηκα µε +ακυθιν� σπ�τια π"υ �κ"%αν την παραµ"ν� +ακυθιν� κ"υλ"/ρα και µε

πρ"σκαλ"/σαν και µ�να στην τελετ�. Αλλ� δεν �ταν τ" �δι"! Εγ� �θελα τ" κ"µµ�τι

µ"υ απ$ την κ"υλ"/ρα τ"υ σπιτι"/ µας. Και π�λι περ�µενα σαν και τι τ" δ�µα π"υ θα

�εκιν"/σε απ$ κει π�ρα µετ� την παραµ"ν�, για να τ" λ�%ω… κατ$πιν ε"ρτ�ς.

Αλλ� �ρθαν και Fριστ"/γεννα � µ�λλ"ν Πρωτ"9ρ"νι�, π"υ δεν �λα%α τ�π"τα.

Στην πατρ�δα ε�9ε πεθ�νει " καηµ�ν"ς µ"υ " πατ�ρας. O/τε εκε�ν" τ" 9ρ$ν" �κ"ψαν

στ" σπ�τι µας κ"υλ"/ρα, "/τε τ"ν �λλ"ν… Τ" π�νθ"ς, η απ"υσ�α µ"υ ακ$µα, τ" µεγ�-

λωµα και τ" σκ$ρπισµα των παιδι�ν της, �καµε τη µητ�ρα µ"υ ν’ α#�σει, να �εσυνη-

θ�σει αυτ$ τ" 9ριστ"υγεννι�τικ" �θιµ" τ"υ τ$π"υ, ατα�ριαστ" πια σ’ �να σπ�τι 9ωρ�ς

ν"ικ"κ/ρη και 9ωρ�ς µικρ� παιδι�. Τ$τε µ�λιστα, για π"λλ� 9ρ$νια, συν�%αινε τ"

αντ�θετ": εγ� �στελνα της µητ�ρας µ"υ τ" κ"µµ�τι της απ$ τη %ασιλ$πιτα π"υ �κ"%α

εδ�, στ" σπ�τι µ"υ, για τα παιδι� µ"υ. Και η µητ�ρα µ"υ π�λι, θυµ"/µενη τα παιδικ�

της 9ρ$νια στην Π$λη, $π"υ επ�σης �κ"%αν %ασιλ$πιτα, γι$ρτα+ε στη 
�κυθ" µια

π"λ�τικη Πρωτ"9ρ"νι�… τα Θε"#�νεια.

Κ�π"ι" 9ρ$ν" $µως, µεγ�λ"ς εγ� πια, π�γα στη 
�κυθ" να κ�µω Fριστ"/γεννα

µε τη γρι� µητ�ρα µ"υ.

– Α, της λ�ω, δεν �9ει, θα κ$ψ"υµε και κ"υλ"/ρα!

– Ναι, παιδ� µ"υ, µ"υ λ�ει, α#"/ ε�σαι και συ εδ�, ας κ$ψ"υµε.

Πραγµατικ�ς, παρ�γγειλα ��ω µια ωρα�α κ"υλ"/ρα, και την κ$ψαµε τ" %ρ�δυ της

παραµ"ν�ς, $πως �λλ"τε… Αλλ� θα τ" πιστ�ψετε; ∆ε µ’ ενθ"υσ�ασε καθ$λ"υ! «Π"/ τ"

τσ"υρ�κι µας; Eλεγα. Αυτ$ δεν ε�ναι παρ� ψωµ�!» Ναι, αυτ$ τ" ψωµ� µε τ" λ�δι και µε τη

στα#�δα, π"υ �λλη #"ρ� µε τρ�λαινε, π"υ τ" πρ"τιµ"/σα απ$ καθετ� και π"υ δεν �κανα

Fριστ"/γεννα αν δεν τ" ’9α, δε µ"υ �ρεσε πια. Τ" ε�9α �εσυνηθ�σει. Πρ"τιµ"/σα τ" τσ"υ-

ρ�κι. Κι "/τε $ψη τ"/ �%ρισκα πια, "/τε γε/ση, "/τε µυρωδι� ε�αιρετικ�. Eνα κ"ιν$

πρ�µα, 9"ντρ$, %αρ/, π"υ απ"ρ"/σα µ�λιστα π�ς µ’ ενθ"υσ�α+ε τ$σ" �λλη #"ρ�…
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Μη δεν �ταν τ" �δι";

R9ι, τ" �δι" �ταν απαρ�λλα9τ". Εγ� µ$ν" ε�9α αλλ��ει, εγ� δεν �µ"υν πια "

�δι"ς… Τ$σα 9ρ$νια στην Αθ�να, ε�9α �εσυνηθ�σει τα πρ�µατα της πατρ�δας µ"υ και

ε�9α συνηθ�σει τ’ αθηνα�ικα. Rλα στ"ν κ$σµ" µια συν�θεια ε�ναι. Κι ακ$µα, κ�θε

πρ�µα ταιρι�+ει στ"ν τ$π" τ"υ. Μ$ν" η ν"σταλγ�α των πρ�των 9ρ$νων της �ενιτι�ς

µ’ �κανε να %ρ�σκω τ$σ" ωρα�α και στην Αθ�να τη +ακυθιν� κ"υλ"/ρα και να την

πρ"τιµ� απ’ τ" καλ/τερ" τσ"υρ�κι. Αλλ� $ταν, µε τ"ν καιρ$, λιγ$στεψε κι �σ%ησε η

ν"σταλγ�α, 9�θηκαν µα+� κι $λες "ι παλι�ς, "ι ν"σταλγικ�ς µ"υ πρ"τιµ�σεις. Ε�9α

εγκλιµατιστε�* πια Αθηνα�"ς. Κι �νας Αθηνα�"ς δεν µπ"ρε� %�%αια να πρ"τιµ�ει τη

+ακυθιν� κ"υλ"/ρα απ$ τ" τσ"υρ�κι τ"υ. Για να την πρ"τιµ�ει κανε�ς, πρ�πει να ’ναι


ακυθιν$ς, και να µ�νει στη 
�κυθ".

Eτσι ε��γησα τ$τε τ" παρ��εν". Και θυµ�θηκα και τ" µ�λανα +ωµ$ των Σπαρτια-

τ�ν. Oι Σπαρτι�τες τ"ν απ"+ητ"/σαν και τ"ν εκθε�α+αν παντ"/ σαν τ" καλ/τερ" #αS

τ"υ κ$σµ"υ. Eτσι, " µ�λας +ωµ$ς �%γαλε µια #�µη µεγ�λη. Rσ"ι δεν τ"ν ε�9αν δ"κι-

µ�σει, τ"ν ν$µι+αν ε#�µιλλ"* µε την αµ%ρ"σ�α, την αιθ�ρια αυτ� τρ"#� των Oλ/-

µπιων Θε�ν. ∆ε θυµ"/µαι τ�ρα π"ι"ς επ�σηµ"ς, %ασιλι�ς � στρατηγ$ς –" ∆ι"ν/σι"ς

των Συρακ"υσ�ν �ραγε;– $ταν π�τυ9ε µια #"ρ� κ�τι Σπαρτι�τες µαγε�ρ"υς, τ"υς

�%αλε να τ"υ #τι�σ"υν µ�λανα +ωµ$. Τ"υ τ"ν �#τιασαν $σ" καλ/τερα ��εραν, κι εκε�-

ν"ς τ"ν δ"κ�µασε µ’ �να µεγ�λ" µ"ρ#ασµ$.

– Απ"ρ�, τ"υς ε�πε, π�ς σας αρ�σει αυτ� η αηδ�α!

– Θα σ"υ �ρεσε και σ�να, τ"υ απ"κρ�θηκαν "ι Σπαρτι�τες, αν �κανες τα9τικ� τ"

λ"υτρ$ σ"υ στ"ν Ευρ�τα!

Λ�τε τ�ρα, $ταν �ενιτευ$ταν καν�νας νεαρ$ς Σπαρτι�της, να τ"υ �στελνε η µητ�-

ρα τ"υ, καµι� γι"ρτ� σαν τα Fριστ"/γεννα λιγ�κι µ�λανα +ωµ$;… ∆εν τ" πιστε/ω. Oι

Λ�καινες* δε συν�θι+αν να παρα9αϊδε/"υν �τσι τα λε"ντ$π"υλ� τ"υς. Πι" πιθαν$

µ"υ #α�νεται να τ" ’κανε µια µητ�ρα Αθηνα�α � 
ακυθιν�. Γι’ αυτ$ κι �νας δικ$ς µας

π"ιητ�ς, " Ανδρ�ας Μαρτ+�κης, σε κ�π"ι" σατιρικ$ π"�ηµ� τ"υ, «
ακυθιν$ς Μνη-

στ�ρας», παραστα�νει �να 
ακυθιν$ αρ9"ντ$π"υλ" στην Ιθ�κη –στην "µηρικ� Ιθ�κη,

επ� Oδυσσ�ως– π"υ για να συγκιν�σει την Πηνελ$πη, της πρ"σ#�ρει… τ’ ωρα�" 9ρι-

στ$ψωµ" π"υ τ"υ ε�9ε στε�λει τα Fριστ"/γεννα η µητ�ρα τ"υ!

Σας ασπ�+"µαι 

Φα�δων

* ε��α εγκλιµατιστε�: ε�9α συνηθ�σει στ" ν�" τρ$π" +ω�ς * ε��µιλλ�: ισ"δ/ναµ", ισ��ι" * Λ�καινες: Σπαρ-

τι�τισσες

Γ. @εν$π"υλ"ς, Αθηναϊκ�ς επιστ�λ�ς,
Αδελ#"� Βλ�σση
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µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ·fi ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ ÁÈ·
Î·ıÂÌÈ¿. 

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÛËÌÂ›· ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ·) Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Î·È ‚) Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÌÂ ·ÚÎÂ-
Ù‹ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿.

¶ÔÈÂ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙË
∑¿Î˘ÓıÔ; ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ù· ÙÔÈÎ¿ ¤ıÈÌ·;

O •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ˙·Î˘ÓıÈÓfi ¤ıÈÌÔ ÙË˜ ÎÔ˘ÏÔ‡Ú·˜ ÌÂ ÙÔ Ì¤Ï·Ó· ˙ˆÌfi ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ·˘Ù‹Ó ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÛÂ ÔÈÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ;

¢È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ Î·È ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË; ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·¿-
ÓÙËÛ‹ Û·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ¯ˆÚ›Ô ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜.

°Ú¿„ÙÂ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÂ Ê›ÏÔ ‹ ¿ÁÓˆÛÙfi Û·˜ ·Ô‰¤ÎÙË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙÂ
Ò˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙÂ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜ ÌÈ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹.

◆ ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ıÈÌ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÙË˜
·ÙÚ›‰·˜ Û·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¯¿ıË-
Î·Ó Î·È ÔÈ· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·
·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜
OÈÎÔÓÔÌ›·˜.

◆ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜  ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô› ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈ-
Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘
ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ıÂ Ï·fi˜ ÙÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.

¢ I A £ E M A T I K ∂ ™  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∂ ™

66

55

44

33

22

11
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∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏÈ‰ÈÔ‡

Τ� δρ�µα Ν�θαν " Σ"#$ς (1779) περι��ει σε π�ιητικ� µ�ρ!� την �µ�λ�γ	α τ�υ Λ�σινγκ στην

ανθρωπ�τητα �τι η αγ�πη και η καλ�σ�νη δε συνδ��νται µε �να συγκεκριµ�ν� θρ�σκευµα αλλ�

µε �λες τις θρησκε	ες. Η �υσ	α τ�υ �ργ�υ συν�ψ	�εται στην αλληγ�ρικ� ιστ�ρ	α τ�υ δα�τυλιδι��,

π�υ διηγε	ται � ι�υδα	�ς Ν�θαν στ� µωαµεθαν� σ�υλτ�ν� Σαλαντ	ν.

Τρ�τη πρ�"η – 6η σκην�

ΝΑΘΑΝ: ∆ιαταγ�ς, Σ"υλτ�νε µ"υ!

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: […] Μια και ε�σαι 

τ$σ" σ"#$ς, πες µ"υ λ"ιπ$ν 

π"ια π�στη, π"ι"ς ν$µ"ς θεϊκ$ς 

σ"υ #�νηκε " πι" σωστ$ς.

ΝΑΘΑΝ: Σ"υλτ�νε,

ε�µαι ε%ρα�"ς.

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Κι εγ� µ"υσ"υλµ�ν"ς.

O Fριστ$ς %ρ�σκεται αν�µεσ� µας.

Απ’ αυτ�ς τις τρεις θρησκε�ες 

µ$ν" µ�α µπ"ρε� να ε�ν’ αληθιν�.

Eνας �νθρωπ"ς, $πως εσ/,

δε θα σταθε� αµετακ�νητ"ς εκε�,

π"υ η τ/9η και η γ�ννηση τ"ν �9"υν ρ��ει'

� κι αν µε�νει, θα µε�νει, γιατ� καλ� τ" ερε/νησε,

%ρ�κε τ"υς λ$γ"υς και τ" καλ/τερ" επ�λε�ε.

Λ"ιπ$ν. Να ακ"/σω τ"υς λ$γ"υς,

π"υ εγ� τ" 9ρ$ν" δεν ε�9α για να ανα+ητ�σω.

[…]

O Σ�υλτ�ν�ς απ��ωρε	, για να α!�σει στ� Ν�θαν τ� �ρ�ν� να σκε!τε	.
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7η σκην�

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: […] Μ�λα λ"ιπ$ν! Ψυ9� καµι� δε µας ακ"/ει.

ΝΑΘΑΝ: O κ$σµ"ς "λ$κληρ"ς ας µας ακ"/σει.

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Τ$σ" σ�γ"υρ"ς ε�ναι " Ν�θαν για την υπ$θεσ� τ"υ!

Ε, λ"ιπ$ν, αυτ$ λ�ω εγ� σ"#�α: π"τ� µην κρ/%εις την αλ�θεια'

γι’ αυτ�ν $λα να τα ρισκ�ρεις, +ω� και %ι"ς!

ΝΑΘΑΝ: Ναι, ναι! Rταν πρ�πει και ω#ελε�. […]

Σ"υλτ�νε µ"υ, πριν να σ"υ πω την π�σα αλ�θεια,

µ"υ δ�νεις την �δεια µια ιστ"ρι"/λα να σ"υ πω;

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Γιατ� $9ι; Π�ντα µ"υ αρ�σαν "ι ιστ"ρ�ες,

αρκε� καλ� να τις διηγ"/νται.

ΝΑΘΑΝ: Μµµ… καλ� να τη διηγηθ�,

εδ� δεν ε�µαι δυνατ$ς.

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Π�λι �τσι περ�#ανα ταπειν$ς;

Εµπρ$ς, �εκ�να την ιστ"ρ�α!

ΝΑΘΑΝ: Πριν απ$ π"λλ� 9ρ$νια +"/σε στην Ανατ"λ�

κ�π"ι"ς π"υ ε�9ε δικ$ τ"υ αµ/θητης α��ας δα9τυλ�δι,

δ"σµ�ν" απ$ 9�ρι #ιλικ$. Η π�τρα τ"υ �ταν απ$ "π�λι,

π"υ µες στ" #ως 9ιλι�δες 9ρ�µατα �ρι9νε.

Κι ε�9ε µια δ/ναµη κρυ#�, εκε�ν"ν π"υ τ" δα9τυλ�δι ε�9ε

να τ"ν κ�νει αγαπητ$ σ’ ανθρ�π"υς και Θε$,

αρκε� να π�στευε κι αυτ$ς στη δ/ναµη αυτ�.

Ε�ναι παρ��εν" λ"ιπ$ν,

π"υ " �νθρωπ"ς π"υ +"/σε στην Ανατ"λ�

δεν �%γα+ε π"τ� τ" δα9τυλ�δι και #ρ$ντισε

για π�ντα στ" σπ�τι τ"υ να µε�νει;

Να π�ς: τ" δα9τυλ�δι �#ησε στ"ν πι" αγαπητ$ τ"υ γι"

και $ρισε και αυτ$ς µε τη σειρ� τ"υ

στ" γι" τ"υ να τ’ α#�σει τ"ν πι" αγαπητ$'

κι �τσι συνε9�ς τ" δα9τυλ�δι π�γαινε

σ’ αυτ$ν π"υ " πατ�ρας αγαπ"/σε πι" π"λ/,

κι αυτ$ς –9ωρ�ς να υπ"λ"γ�+εται της γ�ννησ�ς τ"υ η σειρ�–,

τ" δα9τυλ�δι �9"ντας στην κατ"9� τ"υ,

αυτ$µατα γιν$ταν η κε#αλ� κι " κ/ρι"ς τ"υ σπιτι"/.

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Kαταλα%α�νω, και µετ�;

ΝΑΘΑΝ: Περν�ντας απ$ γι" σε γι", �#τασε κ�π"τε τ" δα9τυλ�δι 
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σ’ �ναν πατ�ρα π"υ ε�9ε τρεις γι"υς.

Kι "ι τρεις τ"υς �ταν καλ"�, πειθαρ9ικ"�

και δεν µπ"ρ"/σε παρ� ε��σ"υ να τ"υς αγαπ�.

M$ν" π"/ και π"/, $ταν %ρισκ$ταν µ$ν"ς τ"υ

µε τ"ν �ναν τη µια, την �λλη µε τ"ν �λλ",

κι "ι �λλ"ι δυ" γι"ι τ"υ δε %ρ�σκ"νταν µα+�

τα λ$για να ακ"/σ"υν της καρδι�ς τ"υ,

π$τε τ"ν �να �κρινε ��ι" τ"υ δα9τυλιδι"/, π$τε τ"ν �λλ".

Kι �τσι αυτ� της αγ�πης η αδυναµ�α τ"ν �κανε 

στ"ν καθ�να απ$ τ"υς τρεις τ" δα9τυλ�δι να υπ"σ9εθε�.

Kι �τσι περν"/σε " καιρ$ς.

M$ν" π"υ �λθε κ�π"τε " θ�νατ"ς κ"ντ�,

και " καλ$ς γ"νι$ς %ρ�θηκε στα στεν�.

T"ν π"ν�ει δυ" γι"υς τ"υ,

π"υ τ" λ$γ" τ"υ ε�9αν πιστ�ψει,

�τσι να πρ"σ%�λει.

Tι να κ�νει; Στ�λνει µυστικ� σ’ �ναν τε9ν�τη,

και τ"υ παραγγ�λνει µε δε�γµα τ" δα9τυλ�δι

δυ" �λλα π"υ να µ"ι�+"υνε να #τι��ει,

να µη ν"ιαστε� για ��"δα και κ$π".

Kι $ταν αυτ$ς τα δα9τυλ�δια #�ρνει,

"/τε " γ"νι$ς πια δεν µπ"ρε� τ" γν�σι" να διακρ�νει.

Fαρ"/µεν"ς και ευτυ9�ς

κ"ντ� καλε� τ"υς γι"υς τ"υ, �ναν �ναν 9ωριστ�,

και στ"ν καθ�να δ�νει την ευ9� τ"υ

και τ" δα9τυλ�δι – και πεθα�νει.

Ακ"/ς ακ$µα, Σ"υλτ�νε;

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: (π�υ σκε!τικ�ς ��ει γυρ	σει αλλ�� τ� πρ�σωπ� τ�υ)

Ακ"/ω, ακ"/ω. Eλα τ�λειωνε τ" παραµ/θι σ"υ.

E9ει τ�λ"ς, δεν ε�ναι �τσι;

ΝΑΘΑΝ: Τελει�νω.

R,τι ακ"λ"/θησε ε/κ"λα γ�νεται απ$ µ$ν" τ"υ αντιληπτ$.

Καλ� καλ� δεν ε�9ε την τελευτα�α τ"υ πν"� α#�σει " πατ�ρας,

κι " καθ�νας �ρ9εται µε τ" δα9τυλ�δι τ"υ,

κι " καθ�νας θ�λει " κ/ρι"ς τ"υ σπιτι"/ να γ�νει.

Τ" θ�µα ερευν"/ν, µαλ�ν"υν και κατηγ"ρ"/ν. Μ�ταια'
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τ" αληθιν$ τ" δα9τυλ�δι δεν µπ"ρε� πια να %ρεθε�,

$πως και σε µας η π�στη η σωστ�.

ΣΑΛΑΝΤΙΝ: Π�ς;

Αυτ$ λ"ιπ$ν ε�ναι η απ�ντηση στ" ερ�τηµ� µ"υ;

ΝΑΘΑΝ: Συγγν�µη πρ�πει να +ητ�σω, αν δεν µπ"ρ�

τα δα9τυλ�δια µε ακρ�%εια να �ε9ωρ�σω,

π"υ " γ"νι$ς µε τ"/τ" τ" σκ"π$ τα �#τια�ε,

να µην µπ"ρ"/ν να διακριθ"/ν σε ψε/τικ" κι αληθιν$.
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Μ�ρι�ς Σπηλι�π�υλ�ς, Γ�ιν� καντ�λι

αν�κδ"τη µτ#ρ. Fρ�στ"ς Απ. Ρ�µµ"ς
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¶ÔÈ· ·ÔÚ›· ¤¯ÂÈ Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ™·Ï·ÓÙ›Ó Î·È ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¡¿ı·Ó ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡;

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ¡¿ı·Ó ÛÙÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Â›Ó·È ·ÏÏËÁÔÚÈÎ‹. ∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó, Î·Ù¿
ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È, Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏÈ‰ÈÔ‡ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘;

°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ò˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜, fiÙÈ
‰ËÏ·‰‹ Î·ÓÂ›˜ ÁÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi
‰·¯Ù˘Ï›‰È;

°È·Ù› Ô ·Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÂ ÔÈÔ ·È‰› ÙÔ˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È; ∆È
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂÙÂ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘; 

◆ ∞Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ·fi ÙË ‰ÈÎ‹ Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ
ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Î¿ıÂ ıÚËÛÎÂ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙË
ÛˆÙËÚ›· ÙË˜ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. 

◆ ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÈÛÙÔ-
ÚÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜
·ÓÂÍÈıÚËÛÎ›·˜.

¢ I A £ E M A T I K ∂ ™  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∂ ™

44

33

22

11

Γκ�τ��λτ #�ραϊµ Λ
σινγκ (1729-1781)

Γερµαν$ς δραµατ"υργ$ς, κριτικ$ς και συγγρα#�ας #ιλ"σ"#ικ�ν �ργων και αισθητικ�ν µελε-

τ�ν. Τ" 1779 �γραψε σε ιαµ%ικ$ στ�9" τ" δραµατικ$ �ργ" τ"υ Ν�θαν � Σ�!�ς, τ" "π"�" γν�ρι-

σε µεγ�λη δι�δ"ση και παγκ$σµια αναγν�ριση. Τ" �ργ" δ�νει µε συµ%"λικ$ τρ$π" την ιδ�α της

ισ$τητας αν�µεσα στις τρεις µεγ�λες θρησκε�ες, ε�α�ρ"ντας την αγ�πη και τ"ν ανθρωπισµ$.

Εκπρ$σωπ"ι κ�θε θρησκε�ας ε�ναι " Σαλαντ�ν (ισλαµικ�), " ΝαSτης (9ριστιανικ�) και " Ν�θαν

(ε%ραϊκ�).


